
 מסכת כלים פרק כד
 "(תקוה טובה)עם ביאור "

 ( משניות אלו שכל אחת מסתיימת בטהרה, רמז לנשמה הקדושה והטהורה, ומועילה לה מאוד.41טוב ללמוד טו"ב )

תי ואף תוך כדי עירוב : לחפצים המופיעים במשניות אלו יש כמה פירושים, בחרתי מהם לפי קוצר דעגילוי דעת
פירושים, וזאת כדי להקל על הלומד במהרה, מ"מ זאת למיודעי שאין בבחירתי הכרעה כחד מ"ד ולא באתי לאפוקי מ"ד 

 אחרים והפירושים האחרים שהביאו רבותינו הקדושים על תילם עומדים וקיימים.

 הראשוןלזה, ואעפ"כ  : בכל משנה בפרק זה מונה התנא שלושה מיני כלים הדומים קצת זהביאור
, )אם ישב, שכב או נשען עליו זב, זבה, מצורע או טומאת מדרסשבהם הוא כלי עור או עץ המקבל 

יולדת( מפני שעשוי )גם( לישיבה לשכיבה או לסמיכה עליו )ומקבל גם שאר טומאות לפחות 
בה עכ"פ לא שבהם אינו מקבל טומאת מדרס מפני שאינו מיועד לישיבה או לשכי והשנימדרבנן(, 

ושאר טומאות )כמו טומאת שרץ ומגע הזב( כי הוא  מקבל טומאת מתבשעת מלאכתו העיקרית, ומ"מ 
מטעמים שונים, או מטעם שאינו כלי, או שהוא כלי  אינו מקבל טומאה כללשבהם  והשלישיכלי מ"מ, 

)כפשוטי  שאינו משמש את האדם ישירות אלא בעקיפין )משמשי משמשיו(, או שאין לו בית קיבול
כלי עץ(, או שהוא כלי עץ העשוי לנחת ולא להיטלטל כגון שהוא גדול ומחזיק ארבעים סאה, או 

 שנעשה מחומר שאינו מקבל טומאה כגון אבנים וכל ֶשַביָּם.

ה א   )מגינים(ְתִריִסין  )סוגים של(ְׁשֹלׁשָּ
ם  )הראשון הוא(. )שדיניהם שונים( ה 

פּוף )מגן גדול( ְתִריס  קיף את )שמַהכָּ
הלוחם משלושה צדדים, והוא עשוי גם 

א  – לשכיבה עליו בשדה ולכן הוא( מ  טָּ
ס  )ראוי לקבל טומאת מדרס אם ידרוס ִמְדרָּ

, עליו הזב, וכ"ש שמקבל שאר סוגי טומאות(
)והשני הוא מגן ְוֶׁשְמַׂשֲחִקין בֹו ַבֻקְנּפֹון 

ת  – של ספורט הסיף( א מ  א ְטמ  מ  )ראוי טָּ
ת, וכן שאר טומאות מלבד לקבל טומאת מ
ַעְרִבִיים טומאת מדרס( , ְוִדיַצת הָּ

)והשלישי הוא שעושים מעין מגינים קטנים 

ה ִמְכלּום –לדיצה ומשחק(   ְטהֹורָּ
)אינו מקבל טומאה כלל מפני שאינו לבוש 

 :ואינו כלי(

ֹלׁש ב  ם.  )דיני(ׁשָּ  ()עגלהֲעגָּלֹות ה 

א  ֲעׂשּויָּה ְכַקֶתְדרָּ  – (בצורת כורסה)הָּ
ס  ה ִמְדרָּ אָּ )מפני שמיוחדת לישיבה ְטמ 

ה וה"ה לעגלת תינוק(  )עגלה ארוכה(, ְכִמטָּ

ת  – א מ  ה ְטמ  אָּ )ולא טומאת מדרס ְטמ 

, ְוֶׁשל מפני שמיוחדת למשא ולא לישיבה(
ִנים   – )ועגלה להולכת אבנים(ֲאבָּ

ה ִמְכלּום )מפני שנקובה נקבים  ְטהֹורָּ

 :גדולים(

בֹות ג  ֹלׁש ֲער  ן. קערות מעץ( )ׁשָּ ה 
ה  בָּ ִמְשנ י ֹלג ְוַעד )גדולה בגודל של( ֲער 

ה ה ַקִבין ֶׁשִנְסְדקָּ )ונשפכים הנוזלים  ִתְׁשעָּ
ממנה, וראויה כעת רק לישיבה עליה כשהיא 

ה  – הפוכה( מָּ ס, ְׁשל  ה ִמְדרָּ אָּ  –ְטמ 
ת א מ  ה ְטמ  אָּ )שלא יושבים עליה אלא  ְטמ 

ה , ְוַהבָּ משתמשים בה שימוש הכלי( אָּ
ה ה  – )גדולה וכבידה מאוד( ַבִמדָּ ְטהֹורָּ

 :)מפני שאינה ִמטלטלת( ִמְכלּום

בֹות  ד ֹלׁש ת  ה  )מעץ(ׁשָּ בָּ ן. ת  ה 
ה ה ִמִצדָּ )ומשמשת לשבת או  ֶׁשִּפְתחָּ

להשען עליה גם בשעה שמשתמש בה לפותחה 
ה  – ולסוגרה ולהוציא ולהכניס( אָּ ְטמ 



ס,  ן ִמְלַמעְ )אבל אם ִּפתחה( ִמְדרָּ  –לָּ
ת א מ  ה ְטמ  אָּ )שא"א לשבת עליה  ְטמ 

, בשעה שמשתמש בה ורוצה להגיע אל תוכה(
ה ה ַבִמדָּ אָּ  – )מחזיקה ארבעים סאה( ְוַהבָּ

ה ִמְכלּום )מפני שאינה ִמטלטלת,  טהֹורָּ

 :ומדובר באינה מיוחדת למדרס(

ה ַתְרבּוִסין  ה )עורות לא מעובדים( ְׁשֹלׁשָּ

ִרין ן. ֶׁשל ַסּפָּ ורסים מתחת המסתפר )שפ ה 
מעור  ארגזכדי ששערותיו לא תתפזרנה, או 

ס – ויושב עליו המקיז דם( א ִמְדרָּ מ   טָּ

, ֶׁשאֹוְכִלין )שהרי הוא מיוחד לישיבה(
יו לָּ )עור שפורסים כמפה על השולחן או  עָּ

ת – על הקרקע( א מ  א ְטמ  מ  )שהוא כלי  טָּ

 , ְוֶׁשל ז יִתיםתשמיש ואינו מיועד לישיבה(

הֹור ִמְכלּום – ם עליו זיתים()ששוטחי  טָּ
)שעשוי מעור קשה ולא ראוי לעשותו כלי 
 :קיבול א"כ אינו כלי המשמש את האדם עצמו(

יֹות ו  ֹלׁש ִבִסיסָּ ן. )בסיס, שרפרף( ׁשָּ ה 
ה ְוֶׁשִּלְפנ י סֹוְפִרים  ֶׁשִּלְפנ י ַהִמטָּ
)מושבים או שרפרפים שמניחים עליהם את 

ה ִמְד  – הרגליים( אָּ ס, ְוֶׁשל ְטמ  רָּ
)משטח עם דפנות נמוכות ועליו  ְדֻלְפִקי

ה  – מניחים כלי הגשה ושולחן הגשה( אָּ ְטמ 
ת א מ  , ְוֶׁשל )כלי הוא אך אינו לישיבה( ְטמ 

ל )בסיס של ארון כדי שלא יתרטב,  ִמְגדָּ

ל"( ה ִמְכלּום – "צֹוק  )מפני שאינו  ְטהֹורָּ

 :כלי(

יֹות ז  ֹלׁש ִּפְנְקסָּ היו  )פנקסים שלהםׁשָּ

ן. עשויים שני לוחות צמודות(  ה 
ֲאִפיפֹוִרין )לוחות גדולים או כסא  הָּ

ס  – מתקפל( ה ִמְדרָּ אָּ )מפני שהסופר ְטמ 

ה יושב בתוכם או עליהם וכותב( , ְוֶׁשֶיׁש בָּ
ה ית ִקבּול ַׁשֲעוָּ )לוחות פנקס קטן  ב 

ה  – מרּוחים בשעווה וחורטים בהם( אָּ ְטמ 
ת א מ  ית הקיבול שלו, )כלי הוא מפני ב ְטמ 

הואינו ראוי לישיבה( קָּ )פנקס שאינו  , ַוֲחלָּ

ה  – של שעווה וכותבים עליו בדיו( ְטהֹורָּ
)כפשוטי כלי עץ או שאינו נחשב  ִמְכלּום

 :כלי(

ֹלׁש ִמטֹות ח  ן.  )משטחים עם רגליים(ׁשָּ ה 
ה  ֲעׂשּויָּה ִלְׁשִכיבָּ ס,  –הָּ ה ִמְדרָּ אָּ ְטמ 

ִגין  – כלי זכוכית()שמניחים בתוכה  ֶׁשל ַזגָּ
ת א מ  ה ְטמ  אָּ )מפני שיש לה בית  ְטמ 

ִגיןקיבול( רָּ )שסורגים עליה רשתות  , ְוֶׁשל סָּ
ומכיוון שאין לה בית קיבול ואינה ממשמשי 

ה ִמְכלּום – האדם לכן היא(  :ְטהֹורָּ

לֹות ט  ֹלׁש ַמְׁשּפ  ן. ֶׁשל )סלים, קופות( ׁשָּ ה 
)עם פתח מן הצד, להולכה ופיזור זבל  ֶזֶבל

ס – שדות ולכרמים(ל ה ִמְדרָּ אָּ )כי  ְטמ 

ל יושב או נשען עליה( , ֶׁשל דרכן היה שהפוע 
א  – )סל להולכת תבן( ֶתֶבן ה ְטמ  אָּ ְטמ 
ת , )שפתוחה למעלה ואינה ראויה לישיבה( מ 

ץ ֶׁשל ְגַמִּלים )סל גדול עשוי  ְוַהֻּפְחלָּ
כרשת של חבלים קשים, שמוליכים בו סחורה 

הֹור – ע"ג גמלים( )מפני  ִמְכלּום טָּ

 :שהנקבים גדולים וגם אין ראוי לשבת עליו(

ִצים י  ה ַמּפָּ ן. )מחצלאות( ְׁשֹלׁשָּ ה 
ה  ֲעׂשּויָּה ִליִׁשיבָּ ס –הָּ ה ִמְדרָּ אָּ  ְטמ 

)אע"פ שהוא מפשוטי כלי עץ מפני שעשוי 
ִעיןלישיבה( )לתת עליהם או  , ֶׁשל ַצבָּ

א  – לכרוך בהם הבגדים הצבועים( מ  טָּ
ת א מ  ורת כלי עליו ונקרא שיש לו )שת ְטמ 



)לכסות בהם , ְוֶׁשל ִגתֹות בית קיבול(
הזיתים והענבים או כיסויים לדורכי ִגתות להגן 

הֹור ִמְכלּום –על מלבושיהם(  )שאינו  טָּ

 :ִמְמשמשי האדם(

תֹות יא  ֹלׁש ֲחמָּ )נודות של עור למשקין( ׁשָּ

ֹלׁש תּוְרְמִלין  )כיסים גדולים של עור( ְוׁשָּ

ן. )גדולים כדי  ַהְמַקְבִלין ַכִשעּור ה 

ִאין  – קבים( 1-5 –שיעור ישיבה  ְטמ 
ס ינָּן )מפני שעשויים גם לישיבה( ִמְדרָּ , ְוֶׁשא 

 – )של כדי ישיבה( ְמַקְבִלין ַכִשעּור
ת א מ  ִאין ְטמ  )שעכ"פ יש להם בית  ְטמ 

ג קיבול( הֹור  –, ְוֶׁשל עֹור ַהדָּ טָּ
ה' טומאה על שום  )לפי שלא גזר ִמְכלּום

 :דבר ממה שבמים(

ִטיחַ יב  ׂשּוי ְלׁשָּ ן. ֶהעָּ ה עֹורֹות ה   ְׁשֹלׁשָּ

א  – )לשטוח תחתיו בארץ או על המיטה( מ  טָּ
ס, ְלַתְכִריְך  ִלים )לעטוף בה( ִמְדרָּ ַהכ 

ת – א מ  א ְטמ  מ  , )שנחשב כלי קיבול( טָּ
ִלים )עור  ְוֶׁשל ְרצּועֹות ְוֶׁשל ַסְנדָּ

 – רצועות וסנדלים(העומד לחתוך ממנו 
ה ִמְכלּום )מפני שמחוסר מלאכה  ְטהֹורָּ

 :שאין לו צורת כלי(מפני  וא

ׂשּוי  יג ן. ֶהעָּ ה ְסִדיִנין ה  ְׁשֹלׁשָּ
ה  ס, ְלִוילֹון  –ִלְׁשִכיבָּ א ִמְדרָּ מ   –טָּ

ת א מ  א ְטמ  מ  )שאינו כמחיצות הבית  טָּ
נחשב לכלי הוא שאינם מקבלות טומאה, אלא 

בו כשהוא תלוי כדי  מפני שלפעמים מתעטפים
)תמונות מבד לנוי  , ְוֶׁשל צּורֹותלהתחמם(

הֹור ִמְכלּום – או דוגמאות לריקמה(  טָּ

 :)שאין עליו תורת כלי ואינו ממשמשי האדם(

ן. ֶׁשל יַָּדִים  יד חֹות ה  ֹלׁש ִמְטּפָּ  –ׁשָּ
ס ה ִמְדרָּ אָּ , )שפעמים נותנה תחתיו( ְטמ 

ִרין ם )מיוחדות לעטוף בהם ספרי ֶׁשל ְספָּ

ת – שבגלילה( א מ  ה ְטמ  אָּ מפני ) ְטמ 
שנחשב לכלי קיבול או מפני שלפעמים עושים 
אותה כמין תיק ונותנה בחיקו כדי להתחמם 

 [ְוֶׁשל] )של מתים( , ְוֶׁשל ַתְכִריְךבה(
ִוי י ל  י ְבנ  )שהיו כורכים אותם  ִנְבל 

ה  – במטפחת, כדי שלא יתלכלכו( ְטהֹורָּ
מלכלוך אינו )שכל העשוי להגן  ִמְכלּום

 :מקבל טומאה כלל(

ה ְפַרְקִליִנין  טו ן. )כפפות מעור( ְׁשֹלׁשָּ ה 
עֹוף ה וָּ י ַחיָּ ד  )והם כעין כפפות  ֶׁשל צָּ

גדולות להושיב על ידיו עוף טורף המאולף 
ס – לצוד( א ִמְדרָּ מ  )שהצייד נשען עליו  טָּ

)כפפות  , ֶׁשל ֲחגִָּביןאו שוכב עליו לנוח(

 – לישיבה עליהם(קטנות הם ואינם ראויות 
ת ת מ  א ְטמ  מ  )שמשמש גם כבית קיבול  טָּ

ִציןעבור החגבים הניצודים(  , ְוֶׁשל ַקיָּ
ם של מלקטי העל ידי המגינות)חתיכות עור 

הֹור  – קוצים או מייבשי גרוגרות( טָּ
 :)שנעשה רק להגנה( ִמְכלּום

כֹות טז  ֹלׁש ְסבָּ )כיפות העשויות כעין ׁשָּ
ש מפרשים רשת לכסות שיער הראש, וי

הצעיפים(  ן. ֶׁשל ַיְלדָּ  – )בת צעירה( ה 
ס ה ֻטְמַאת ִמְדרָּ אָּ )שסבכה שלה  ְטמ 

ראויה לישיבה או להניח ראשה עליה, או 
לאחוריה ומשתלשל שהצעיף שלה ארוך 

נָּהונמצא שיושבת עליו( )כיפה שלה  , ֶׁשל ְזק 

ת,  – אינה ראויה לישיבה( א מ  ה ְטמ  אָּ ְטמ 
את ַלחּוץ )כדי שיצחקו ממנה  ְוֶׁשל יֹוצ 

 – וכיסוי זה נקוב  ושערה יוצא ממנה(



ה ִמְכלּום )שסבכה זו קטנה היא  ְטהֹורָּ

 :ומכוערת ואינה ראויה ללבישה(

ֹלׁש ֻקּפֹות יז  )סלים העשויים מנצרים של ׁשָּ

ןעץ וכדומה(  )שאם חבר שניים מהם יחד,  ה 
תמיד הולכים אחר העיקר כדי להחליט אם 

)אם . בל טומאה אם לאו(הוא טמא או ראוי לק

ה  (קופה היא )בלויה וחלשה( ְמהּוהָּ

יָּה  ַעל )שחבר אותה כטלאי( ֶׁשְטלָּ
הבריאה השלמה הקופה )על  ַהְבִריָּה

ה,  – והחזקה( )ואם הֹוְלִכין ַאַחר ַהְבִריָּ
 שניהם שוים בחזקן אבל שונים בגודלן(

ה  הֹוְלִכין ַאַחר  –ְקַטנָּה ַעל ַהְגדֹולָּ

וֹותַהְגדֹולָּ  יּו ׁשָּ , )בגודל ובחוזק( ה, הָּ
)שהיא החשובה  הֹוְלִכין ַאַחר ַהְּפִניִמית

ריותר( )מוסיף: גם  . ַרִבי ִׁשְמעֹון אֹומ 

יָּה  )של מתכת(, ַכף מֹאְזַנִים כגון( ֶׁשְטלָּ
י )שעשהו טלאי(   )תחתית(ַעל ׁשּול 

יַחם  )שנעשו דקים מחמת האש. אם עשה ַהמ 

א,  –ִמִבְפִנים הטלאי(  מ   )ואם עשאה(טָּ
יָּה  –ִמַבחּוץ  הֹור. ְטלָּ )אם הדביק את טָּ

ה הטלאי(   –)על דפנות המיחם( ַעל ִצדָּ
ין  ין  )אם טלאה(ב   )אם טלאה(ִמִבְפִנים ב 

הֹורִמַבחּוץ,   :טָּ

 

 ז"ל תקוה אמל בת סלימהא"מ לע"נ 
 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 זצוק"ל לע"נ מו"ר הרב יוסף עזרא בן אהובה עמומה
 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לאחר לימוד המשניותבקשה 

בשביל יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיהא למוד משניות הללו שלמדנו 
כי משנה אותיות נשמה, שתעלה ( לנשמתה)זכות לנשמתו ...  )א"מ( נשמת

מעלה מעלה ותזכה לתענוגים רמין ולהנות מזיו השכינה ושתהא נשמתו 
צרורה בצרור החיים עם נשמות צדיקים וצדקניות שבגן עדן ( נשמתה)

 ולחיות בתחית המתים עם שאר מתי ישראל ברחמים, אמן.

 


